Výsledky a tabulky: Divize A
1. Prachatice
2. Příbram B
3. Domažlice
4. Motorlet
5. SK Votice
6. Hořovicko
7. Milevsko
8. Strakonice
9. Jis. Třeboň
10. Meteor Pr.
11. L. Vltavín
12. Tachov
13. Admira Pr.
14. Benešov
15. Vejprnice
16. Klatovy
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1. Doubravka
2. St.Holýšov
3. Rokycany
4. Sp. Chrást
5. Bolevec
6. M.Touškov
7. Rapid Plzeň
8. ZČE Plzeň
9. TJ Přeštice
10. Sj.Koloveč
11. S. M anětín
12. Chanovice
13. Ban. Zbůch
14. Horažďovice
15. Nýřany
16. FK Staňkov
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1. Hor.Bříza
2. B.Stříbro
3. M.Zbiroh
4. Clumčany
5. Rozvadov
6. Nepomuk
7. Příkosice
8. O. Nýrsko
9. S.Blovice
10. S.K řimice
11. TJ Sušice
12. Žichovice
13. VD Luby
14. FK Žákava
15. Bezdružice
16. Klatovy B
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25
32
21
13
18
11
10
13
16
12
17
15
14
13
9
6

:6
:8
:8
:5
: 16
:8
: 13
: 17
: 15
: 15
: 15
: 21
: 21
: 28
: 22
: 27

24
20
20
18
18
17
13
13
11
11
10
10
9
6
3
3

M ilevsko
- Admira Pr.
Prachatice - Domažlice
Příbram B - Jis. Třeboň
M eteor Pr. - Hořovicko
SK Votice - Klatovy
Benešov
- L. Vltavín
Tachov
- Vejprnice
M otorlet
- Strakonice
Aktuální kolo :
Admira Pr. - Strakonice
Vejprnice
- M otorlet
L. Vltavín
- Tachov
Klatovy
- Benešov
Hořovicko - SK Votice
Jis. Třeboň - M eteor Pr.
Domažlice - Příbram B
M ilevsko
- Prachatice

1
2
3
1
3
0
5
1

:1
:1
:1
:1
:1
:4
:3
:0

Krajský přebor

Domažlice B
Dl. Újezd
S.Postřekov
D.Horš.Týn
Konst.Lázně
Sp. Klenčí
Sj. Stod
Bělá n.R
Heřm. Huť
S. Mrákov
T.Chodov
Nýřany B
S. Bor
Sp. Sulkov

35
26
12
24
23
16
16
16
12
24
9
9
6
9
15
11
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: 10
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: 13
: 11
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: 29
: 14
: 30
: 28
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: 23

25
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21
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18
18
15
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11
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6
5
5

I. A třída
23
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27
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18
18
9
17
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12
9
12
12
5
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: 11
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: 22
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: 24
: 23
: 29

27
20
18
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15
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12
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11
9
9
8
5
4
4

Rokycany
- Sj.Koloveč
Nýřany
- TJ Přeštice
Rapid Plzeň - ZČE Plzeň
S. M anětín - Ban. Zbůch
FK Staňkov - St.Holýšov
Horažďovice - Chanovice
Doubravka - M .Touškov
Bolevec
- Sp. Chrást
Aktuální kolo :
Sj.Koloveč - Sp. Chrást
M .Touškov - Bolevec
Chanovice - Doubravka
St.Holýšov - Horažďovice
Ban. Zbůch - FK Staňkov
ZČE Plzeň - S. M anětín
TJ Přeštice - Rapid Plzeň
Rokycany
- Nýřany

2
2
6
0
1
2
5
3

S.Blovice
- Žichovice
S.Křimice
- Bezdružice
TJ Sušice
- O. Nýrsko
Příkosice
- B.Stříbro
Klatovy B - Rozvadov
VD Luby
- Nepomuk
FK Žákava - Hor.Bříza
M .Zbiroh
- Clumčany
Aktuální kolo :
Žichovice
- Clumčany
Hor.Bříza
- M .Zbiroh
Nepomuk
- FK Žákava
Rozvadov
- VD Luby
B.Stříbro
- Klatovy B
O. N ýrsko - Příkosice
Bezdružice - TJ Sušice
S.Blovice
- S.Křimice

1
2
1
2
3
1
0
2

:1
:0
:0
:3
:2
:2
:2
:1

2
0
5
4
1
0
1

:4
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:0
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I. B třída, sk. A
0
0
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4
4
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11
12
8
7
7
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: 16
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: 17
: 15
: 17
: 15
: 17
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: 17
: 26

21
21
16
12
11
11
10
9
7
7
7
7
2
0

Sj. Stod
- Konst.Lázně
Bělá n.R
- Domažlice B
S.Postřekov - Sp. Sulkov
Dl. Újezd
- T.Chodov
Sp. Klenčí
- D.Horš.Týn
S. Bor
- Nýřany B
S. Mrákov
- Heřm. Huť
Aktuální kolo :
Konst.Lázně - Heřm. Huť
Nýřany B
- S. Mrákov
D.Horš.Týn - S. Bor
T.Chodov
- Sp. Klenčí
Sp. Sulkov
- Dl. Újezd
Domažlice B - S.Postřekov
Sj. Stod
- Bělá n.R

:0
:3
:0
:2
:5
:1
:1
:0

Obchodní partneři

divize sk. A
a krajské soutěže

Agropodnik Domažlice
ANS střecha Domažlice
AUTO FORD - Kříž
AUTO Wolf

Bar-herna ROYAL

Carpoint Domažlice
Casino Victorian Folmava
Doagra Domažlice
Dotiko s. r. o.
Ekoporservis Domažlice
Elektro GabrielPangrác, Domažlice
Jandečka - Fanturová
Jaroslav Ticháček
Jízdní kola Turek
Karpem H.Týn
Kdynium Kdyně
KOVEX - hutní materiál,
Husník
Lékárna U Zlatého Jelena
Lucky bar
Lynix - AMS
Město Domažlice
MS mobil Domažlice
Ok Záchlumí
Panský dvůr Domažlice
Plastová okna-dveře,
Pluhař, Domažlice
Pneuservis Pod Dubinou
Restaur. Štika Domažlice
Restaurace
U Kocoura Domažlice
Řeznictví U Vanických
Domažlice
Snack bar Domažlice
STAFIKO Domažlice
STAFIN, Plzeň
STRAVBYT, Plzeň,
pan Šlehofer
Tur Bus Domažlice
Vlček stavby
Wagner metal
Walterbauer GmbH
und Co. KG
Winklmann s. r. o.
Mediální partneři:
Domažlický deník,
Domažlicko
Reklamní Agentura Boom
Media Graphic
Tiskárna MKS
Domažlice
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e-mail: jiskradomazlice.fotbal@seznam.cz
www.fotbal.domazlice.cz
Cena 5.-Kč

Informace a zajímavosti z domažlického fotbalu, vydává fotbalový oddíl Jiskra Domažlice

Ročník

2008/2009 * číslo
38 ze dne 10.10.2008
Přátelské
utkání * redaktor Vojtěch Kotlan

DIVIZE SKUIPINA A

Sobota 11.10.2008 od 16.00 hodin

Jiskra Domažlice - 1. FK Příbram B
Hlavní rozhodčí: Pavel Vlasjuk (Rakovník)

Asistenti: Petr Blažej (Žloukovice), Aleš Brejník (Zbečno)
Delegát svazu: Lubomír Vorel (Karlovy Vary)
V dalším kole hraje Jiskra Domažlice na půdě pražského Meteoru VIII v
neděli 19.10. od 10.15 hod., odjezd autobusu v 06.15 hod.

Jiskra Domažlice - FC ZVVZ Milevsko 5:0 (3:0)
V osmém kole hostili hráči Jis- brankou a na druhé straně za- poprvé zahrozili hosté, ale po
stavil akci hostů po tr. kopu Zachově centru zprava střílel
kry nevyzpytatelného nováčka
Masopusta ofsajd jednoho ze volejem u vzdálenější tyče z 8
divize – celek FC ZVVZ Milevsko, který s 12 body okupo- spoluhráčů. Hosté postupně metrů Sokol vedle. Poté si domácí poradili s dalším cenval 7. místo tabulky. Tretrem hostujícího Vavřiny a
nér Dejmek měl do posledvzápětí po průniku Černéní chvíle starosti s obranou,
ho po pravé straně museli
protože stopér Tesař měl
hosté nadvakrát odvrátit
ráno teplotu a teprve hodinebezpečný centr na roh.
nu před zápasem se objevil
Ve 25. minutě do domácí
na stadionu připraven hrát.
oddechli, když po jednom
K dlouhodobě zraněným
z centrů milevského mužPaulovi, Vackovi, Bublíkostva a následné tlačenici
vi se přidal další „plzeňák“
zastavil akci hostů odpísve službách Jiskry Jirka
kaný faul na brankáře MleŠámal, který má ze zápasu
zivu. O tři minuty později
v Třeboni zlomená dvě
zakončil domácí Černý
žebra a natažené kolenní
svůj rychlý průnik po pravazy.
vé straně střelou ze 23 mePřesto Jiskra vstoupila do
trů vedle levé Horkovy tyzápasu aktivněji a to se jí
Tomáš Bahleda střílí první gól
če. Hosté hráli stereotypní
vyplatilo už v 5. minutě
kdy Šot zatáhl míč před vápno, hru vyrovnali, hrálo se větši- hru na centry do šestnáctky
našel vpravo nabíhajícího Ba- nou mezi šestnáctkami, žádné Jiskry a po jednom z nich dohledu, který obešel brankáře z mužstev se nedostávalo do mácí míč odvrátili jen k JanouHorka a střelou zprava z 8 me- šancí a k vidění bylo jen chovi, ale jeho další centr zatrů poprvé rozvlnil síť milev- množství osobních soubojů. chytil brankář Mleziva. Ve 31.
ské branky – 1:0. Ve 12. minu- Ve 14. minutě si s Cihlářovým minutě zatáhl míč domácí
tě skončil Schötterlův centr tr. kopem ze 40 metrů brankář Schötterl, našel rozběhnutého
strana 1 zprava nad milevskou Horek poradil a ve 21. minutě Černého, který byl před šest-

domácí Šot, který obe- hlavou z 8 metrů překonal bezšel dva hráče, ale stře- mocného Horka – 5:0. V 71.
lou ze 20 metrů Horka minutě se dvakrát opakovaně
nepřekvapil. O dvě dostal ke střele domácí Schötminuty později měl terl, ale první pokus zblokoval
tentýž domácí hráč jeden ze soupeřových obránců
další možnost, ale z a druhý vyrazil brankář Horek.
šestnáctky zprava za- Na druhé straně se dostal ke
mířil vysoko nad mi- střele z 20 metrů milevský Jalevskou branku. V 51. nouch, ale minul levou Mleziminutě srazili hosté vovu tyč. Poté si hostující
další Šotův pokus vo- brankář poradil s pokusem
lejem z 25 metrů na Maška z 18 metrů a na druhé
rohový kop, který ro- straně byl úspěšný Mleziva po
zehrál zprava Cihlář, střele Janoucha z 22 metrů. Pět
Martin dostal facku míčem...
před brankou hostů minut před koncem musel hosnáctkou faulován, tr. kop roze- vznikl závar, ale brankář Ho- tující brankář na zem, aby znehrál Cihlář zpět na Bahledu, rek se nakonec k míči dostal a škodnil akci pronikajícího
ten se probil po pravé straně nebezpečí zažehnal. O dvě mi- Maška a pak zachraňoval i
do šestnáctky, dvakrát se uvol- nuty později pronikl po pravé před nabíhajícím Bahledou. V
nil, ale zakončil střelou z úhlu straně rychlonohý Černý, ale poslední minutě nejprve napřávedle bližší tyče. Ve 37. minu- jeho centr hosté odvrátili a hl ze 22 metrů hostující Kutě předvedl pěkné sólo z půlky vzápětí na druhé straně Mlezi- chař, ale domácí zadáci střelu
hřiště domácí Mužík, proháč- va zneškodnil tr. kop Zacha ze srazili a na druhé vzápětí po
koval se kolem dvou obránců, 30 metrů. V 55. minutě se do- Cihlářově centru zleva hlavičnašel nabíhajícího Strejce, kte- stal ke střele z šestnáctky do- koval z 8 metrů Černý, ale Horý však zprava z úhlu ze 12 mácí Bahleda, brankář Horek rek míč zachytil.
metrů minul bližší tyč Horko- míč vyrazil před
vy branky. O dvě minuty poz- sebe a dobíhající
ději odcentroval zleva Bahle- Šot jej zleva z 8
da, míč hlavou posunul Strejc metrů zasunul
na volného Šmirkla, který však za jeho záda –
hlavou zamířil z 8 metrů nad 3:0. To hosty
milevskou branku. Ve 42. mi- zlomilo a když
nutě stačili hosté odvrátit tr. pak o pouhé tři
kop Mužíka stejně, jako na minuty později
druhé straně domácí zadáci tu- odcentroval zletéž situaci, po rozehrání Mál- va domažlický
kem. Minutu před obrátkou Bahleda, dezorinejprve zahrozil domácí Šot, entovaný Málek
který po Cihlářově tr. kopu ze ve snaze hlavou
30 metrů hlavičkoval z 10 me- míč odvrátit, jej
Zbyněk Černý v souboji o míč
trů nad milevskou branku, ale poslal přesně k
z následují akce, kterou založil pravé Horkově
rychlým průnikem po pravé tyči – 4:0. Po hodině hry na Sestava Milevska: Horek –
straně Černý, našel volného Strejcův centr zprava těsně Zach, Kodad, Masopust, MáŠota, ten prošel kolem dvou hlavou nedosáhl naskakující lek – Kosobud (46. Havel),
soupeřových obránců, střelou z Schötterl a na druhé straně Kuchař, Suchan, Vavřina (67.
šestnáctky trefil levou Horko- střílel z 22 metrů nad Mlezivo- Nohava) – Sokol (59.Kosík),
vu tyč a odražený míč zasunul vu branku Suchan. Ten roze- Janouch. Trenér: Jaroslav Vado odkryté branky z 8 metrů hrál o dvě minuty později tr. vroch.
kop ze 25 metrů, ale Mleziva Sestava Jiskry: Mleziva –
nabíhající Schötterl – 2:0.
Gól do kabiny však hosty neo- byl na místě. Stejně zneškodnil Strejc (83. Neumann), Šmirkl,
třásl. Ti se v úvodu druhého na druhé straně tr. kop Cihláře Tesař, Cihlář – Černý, Mužík
poločasu chopili iniciativy, ve i brankář Horek v 65. minutě a (75. Mašek), Rada, Bahleda –
snaze o zvrácení výsledku za- Mleziva střelecký pokus hos- Schötterl, Šot (67. Manowetz).
tlačili domácí na několik mi- tujícího Masopusta z 18 metrů. Trenér: Milan Dejmek.
nuty před jejich branku, ale k O minutu později se naposledy Rozhodčí: Jedlička, ŽK:1:2,
jejímu vážnějšímu ohrožení se měnilo skóre, když domácí diváků: 380.
nedostali. Naopak do otevřené Mužík rozehrál tr. kop zleva,
obrany pronikl ve 47. minutě na míč si naskočil Bahleda a
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20. minutě byli hosté blízko
další brance, ale dalekonosná
střela Váchala jen zatřásla
břevnem bělské branky. Vzápětí poslal Kotlan dopředu domažlického Forsta, ale ten v
dobré pozici zamířil ze 12 metrů vedle pravé Nikolaevovy tyče. Když pak další Krumlův
střelecký pokus domácí zadáci
zblokovali a Kotlanova šance
skončila střelou ze 12 metrů do
těla padajícího domácího gólmana, bylo to na delší dobu od
Jiskry vše a hru ovládli domácí. Nejprve se v závaru před
Kohelem nejrychleji zorientoval domácí Cingroš, ale jeho
střelu ze 14 metrů stačili hosté
zblokovat. Ve 26. minutě museli domažličtí odvrátit centr
Luboše Černého zprava na roh.
Který rozehrál Houda, ale Kohel míč vyboxoval. O minutu
později na Bořilův centr zleva
nikdo ze spoluhráčů v blízkosti
domažlické branky nedosáhl.
Teprve potom se hosté probudili, ale s nedůraznou Krumlovo střelou si Nikolaev poradil a
ve 36. minutě poslal Kotlan
dopředu Bočana, který postupoval sám proti domácímu gólmanovi, ale tutovku zazdil
střelou z 10 metrů do těla vybíhajícího Nikolaeva. Pak opět
hráli domácí, ale Bořil zamířil,
po Cingrošově přihrávce z hranice šestnáctky vedle pravé

Kohelovy tyče. Vzápětí stačili
hosté zblokovat Cingrošovu
střelu z 18 metrů a následně
Bořilovu střelu z těžkého úhlu
zleva vyrazil Kohel na roh. Ve
43. minutě se vydal „na výlet“
hostující Kruml, obešel několik protihráčů, ale zakončil
střelou ze 14 metrů vedle levé
Nikolaevovy tyče.
I druhá půle se hrála většinou v
režii domácích a hosté jakoby
jen hlídali svůj náskok, přestali
běhat, vázla kombinace a útočných aktivit vyprodukovali poskrovnu. Ve 47. minutě odvrátil Cermanův centr zleva brankář Kohel a vzápětí stačili hosté zblokovat střelu Cingroše ze
20 metrů.Ve 49. minutě poslal
domažlický Forst dopředu
Kotlana, ale tomu stačil míč v
poslední chvíli ukopnout Radek Černý. V 55. minutě odcentroval domácí Kraml zleva,
ale Strouhalovu hlavičku v pádu, ze 12 metrů, zneškodnil
brankář Kohel. Půlhodinu před
koncem zamířil z tr. kopu nad
domažlickou branku Houda a
Cingrošův centr odvrátili hosté
na roh. V 66. minutě odcentroval zleva domácí Houda, ale
Strouhal hlavou poslal míč daleko vedle vzdálenější tyče
soupeřovy branky. Totéž pak
zopakoval po rohovém kopu
Šteffela domácí Luboš Černý.
Domažličtí se v této fázi hry

prezentovali pouze střelou
Krumla z 25 metrů, kterou Nikolaev kryl, brankou z Krakeše
z ofsajdu a technickou střelou
Palúcha, která však minula
pravou Nikolaevovu šibenici.
Tlak domácích pokračoval, ale
centr Luboše Černého skončil
v Kohelových rukavicích a
další centr téhož hráče poslal
Kraml hlavou ze 12 metrů vedle. V 78. minutě odcentroval
hostující Palúch,ale Bočan míč
zasáhl pouze tělem a Nikolaev
jej zachytil. Deset minut před
koncem hosté odvrátili centr
Houdy a Cingroš volejem z 25
metrů domažlickou branku
přestřelil. Pak se ke slovu dostali domažličtí, ale Bočanův
centr srazili domácí na roh. V
84. minutě se k odraženému
míči dostal hostující Bočan a
střelou z šestnáctky k levé tyči
překonal Nikolaeva – 0:3.
Když pak čtyři minuty před
koncem domažlický Krakeš ze
20 metrů přestřelil domácí
branku, bylo to v zápase vše a
domažličtí i díky domácí střelecké nemohoucnosti si odvezli
všechny body.
Sestava Jiskry B: Kohel –
Dufek, Rejthar, Váchal, Neumann – Brichcín, Kruml (87.
Zdráhal), Bočan, Palúch –
Forst (62. Janeček), Kotlan
(62. Krakeš).
Trenér: Jiří Šperl.

Výsledky mládeže souhrnně

Starší dorost: Jiskra Domažlice - FC Graffin Vlašim 3:3 (0:2)
Branky Jiskry: 59. Zlámal, 66. Hartl z pokut. kopu, 90. Zlámal z pokut. kopu. Jiskra: Korba Mastný, Zlámal, Ouřada, Ferra - Waldmann, Hartl, Vísner, Pavlíček - Havlíček (71' Škrabal), Sova
(50' Minařík). Trenéři: Brichcín, Palovič.
Mladší dorost: Jiskra Domažlice - FC Graffin Vlašim 2:0 (2:0)
Branky: 3. Liebl - 1:0, 37. Liebl - 2:0. Jiskra: Čapský - Bláha, Kuráž, Kubr (65' Korba), Kubina Buršík, Lešek, Brychcín (52' Jurko), Vogeltanz - Šinál, Liebl. Trenéři: Wolf, Pavlíček.
Starší žáci: SK Smíchov Plzeň - Jiskra Domažlice 1:1 (0:0)
Branka: 59. Štěpán. Sestava: Krásnický - Čipera, Kalný, Lešek, Škoda - Linkeš, Hamor, Gust, Šimůnek - Čech, Štěpán. Trenéři: V. Sladký, R. Neumann. Vedoucí družstva: J. Dufek.
Mladší žáci: SK Smíchov Plzeň - Jiskra Domažlice 1:1 (1:1)
Branka: Dominik Stróž. Sestava: Vrzal - Bočan, Poláček, Zíma, Jandečka - Svoboda, Dufek, Kalný, Stróž - Jurko, Buršík. Střídali: Buršík M. ml., Krutina, Šinál, Žák, Kobes. Trenéři: Bočan L.,
Copák F. Vedoucí družstva: Josef Dufek z Milavčí.
Žáci: Jiskra Domažlice B - Sokol Blížejov 5:0 (2:0)
Branky Jiskry B: 17. Kalný, 22. Řezáček, 36. Vlček, 44. Kalný, 55. Janoušek.
Sestava Jiskry Domažlice B: René Šperl - Petr Strnad, Tomáš Dvořák "C", Jakub Malík, Jan Kohout - Jakub Kalný, Jan Vlček, Jan Kůst, Tomáš Hruška - Lukáš Kneblík, Luboš Řezáček. Náhradníci:Jiří Janoušek, Ondřej Nechoďdomů, Jakub Fišer, David Žák. Trenéři: Josef Štefek, Ivan Major.
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rozehrání se ke střele na druhé ko stojící rozhodčí Lerch bez manovi šanci – 1:1. Hosté poté
straně dostal Beránek, ale hos- váhání ukázal na značku poku- zahrávali několik nebezpečtující Rada stačil jeho pokus z tového kopu. Po protestech do- ných tr. kopů, ale domácí se
18 metrů zblokovat. Ve 43. mácích se však šel poradit se vždy ubránili a sami zahrozili
minutě se míč po tr. kopu do- svým asistentem na čáře, který v 81. minutě, ale volej Rosy z
otočky, z hranice
mácího Beránka odrazil
šestnáctky nemířil
od zdi na roh, který romezi Mlezivovy tyzehrál zprava Kováčik a
če. Vzápětí si na
Frnoch hlavou z 10 metdruhé straně brankář
rů minul pravou MleziHrubý poradil s hlavovu tyč. Když se pak
vičkou Schötterla ze
podařilo dvakrát hostují14 metrů a technická
cím zadákům zblokovat
střela Maška pět miKováčikovu střelu, bylo
nut před koncem mito v prvním dějství vše.
nula pravou Hrubého
Úvod druhé půle vyšel
šibenici. V 87. minulépe hostujícímu celku,
tě rozehrál domažlicale Černého volej z 18
ký Mužík další nemetrů stačili domácí srabezpečný tr. kop,
zit na roh a s Mužíkopřed Hrubým vznikl
vým pokusem ze stejné
závar, k míči se dovzdálenosti si poradil
stal Černý, ale z úhlu
Hrubý. Na druhé straně
našel prachatický Ka- Mladý Václav Rada výkonem nezklamal zprava v pádu minul
czko na pravé straně volného byl od situace vzdálen nejmé- z 6 metrů bližší prachatickou
Bednára, ten zatáhl míč k šest- ně 30 metrů a následně nařídil tyč. Když už se všichni smiřonáctce, ale zamířil nad doma- pouze tr. kop z hranice šest- vali s remízou, přišla 89. mižlickou branku. V 57. minutě náctky. Ten rozehrál Mužík a nuta domácí se vrhli dopředu,
zahrávali domácí dva rohové otřel míč o vzdálenější tyč pra- Frnoch poslal do pokutového
kopy a po druhém z nich se chatické branky. V této fázi se území ostrý centr a Strejc v
míč ve skrumáži odrazil k vol- hrál fotbal nahoru-dolů a divá- pohybu k vlastní brance, ve
nému Koršalovi, jehož střelu ci se rozhodně měli na co dí- snaze míč odvrátit, jej nasmězleva z 10 metrů však Mleziva vat. Nejprve hosté zblokovali roval do pravé Mlezivovy šivýtečně vyrazil na roh. Po ho- centr Kováčika a vzápětí na benice – 2:1. Jiskra přišla po
dině hry mohli hosté zvýšit, druhé straně Manowetzův cen- výborném výkonu, kdy byla
když Mužík ideálně našel na- tr srazili domácí zadáci na roh. většinu času aktivnější, minutu
bíhajícího Maška, ten šel zcela V 73. minutě se dostal ke stře- před koncem i o více než zasám proti Hrubému, ale tutov- le volejem z otočky hostující sloužený bod. I takový je fotku trestuhodně zahodil zbrklou Schötterl, míč však domácí balový osud...
předčasnou střelou z 15 metrů zblokovali a Hrubý jej zachy- Sestava Jiskry: Mleziva –
vysoko nad prachatickou bran- til. Běžela 75. minuta, když Strejc, Šmirkl, Tesař, Cihlář –
ku. Hned po rozehrání se k mí- Legdan vysunul dopředu Ja- Černý, Mužík, Rada, Mači dostal domažlický Ma- nouška a ten vydařenou střelou nowetz – Schötterl (87. Vanowetz, postupoval k domácí z 18 metrů k pravé Mlezivově cek), Mašek. Trenér: Milan
brance, ale byl faulován a blíz- tyči nedal domažlickému gól- Dejmek.

TJ Start Bělá - Jiskra Domažlice B 0:3 (0:2)
Vedoucí Jiskra Domažlice B
zajížděla v 7. kole I. B třídy k
okresnímu derby na hřiště v
Bělé nad Radbuzou v roli favorita, kterou splnila a odvezla
si všechny tři body. Výkonem
však nijak nenadchla neboť
aktivnější byla pouze půlhodinu a po dosažení dvougólového vedení přenechala aktivitu
domácím. Ti sice měli více ze
hry i ve druhé půli, překonat
domažlického brankáře Kohela
se jim však nepodařilo.

Hosté začali ofenzívně a ve 3.
minutě poslal Kotlan dopředu
Forsta, ten byl sice v pokutovém území sražen, ale penalta
se napískala. Poté si domácí
brankář Nikolaev poradil s tr.
kopem Krumla a po Palúchově
centru zleva vytlačil na roh i
hlavičku Forsta z 8 metrů. V 9.
minutě po Váchalově rohovém
kopu zleva vznikl před domácí
brankou závar, ve kterém se
nakonec nejlépe zorientoval
hostující Bočan a hlavou z ma-

lého vápna otevřel skóre – 0:1.
O minutu později na druhé
straně po centru Radka Černého hlavičkoval z 10 metrů domácí Strouhal nad Kohelovu
branku. Ve 13. minutě zatáhl
míč po pravé straně domažlický Váchal, ale na jeho centr
nedosáhli nabíhající Forst ani
Kotlan. O minutu později si
hostující Kruml narazil míč s
Palúchem a volejem z 18 metrů k pravé tyči nedal Nikolaevovi šanci – 0:2. Ve strana 6

Jiskra Domažlice B - Slavoj Stod 7:0 (3:0)
Rezerva Jiskry Domažlice hostila v dalším domácím zápase
celek Slavoje Stod, který se po
nevydařeném začátku sezóny
pomalu dostával do tempa a s
10 body okupoval 4. místo aktuální tabulky I. B třídy. Domácí do písmene splnili roli favorita, po celý zápas byli lepším celkem a nakonec dosáhli
výrazného vítězství, když ještě
několik dobrých šancí domažličtí nevyužili, zatímco
hosté si vypracovali pouze
jedinou vyloženou šanci.
Hosté vnesli na hřiště zmatek, když někteří hráči nastoupili s jinými čísly, než
která byla uvedena v zápisu
a přestože se po poločase
někteří převlékli, stále nebylo vše v pořádku. Proto
neuvádím hostující hráče
jmény.
Ve 3. minutě zatáhl míč domácí Kotlan, našel Krakeše, ten přiťukl nabíhajícímu
Maškovi, ale jeho volej z
18 metrů stačili hosté zblokovat. Vzápětí se k technické
střele dostal Kruml, ale jeho
pokus o lob ze 23 metrů skončil vedle levé Čermákovy tyče.
V 6. minutě zatáhl míč po pravé straně Neumann, centrem
našel nabíhajícího Krakeše,
který tělem ze 6 metrů usměrnil míč za Čermákova záda –
1:0. O dvě minuty později prokázal domažlický Kruml cit
pro hru, když perfektní přihrávkou našel nabíhajícího
Kotlana a ten přehodil vybíhajícího stodského brankáře –
2:0. V 11. minutě si na druhé
straně vypracovali tutovku
hosté, když jeden z jejich hráčů šel sám proti Kohelovi, který však výtečným zákrokem
jeho střelu ze 12 metrů vyrazil
na roh. O dvě minuty později
se dostal ke střele ze 22 metrů
domácí Mašek, ale brankář
Čermák míč vyrazil. Po čtvrthodině sice hosté trefili z 18
metrů břevno domažlické
branky, ale akce byla zastavestrana 3 na pro ofsajd. V 18.

minutě rozehrál tr. kop zprava
ze 20 metrů domácí Kruml,
míči uhnul Kotlan, brankář
Čermák jej stačil vyrazit, ale
dobíhající Neumann u vzdálenější tyče doťukl míč do odkryté branky – 3:0. Rychlé třígólové vedení se pak podepsalo na výkonu hostujícího mužstva, které zápas dohrálo odevzdaně, aniž by si vytvořilo

Honza Mašek při střele
výraznější šanci ke skórování.
Naopak jeho obrana si hlavně
ve druhém poločase nevěděla
rady s lavinovitými útoky domácích. Ve 23. minutě si v pohodě poradil Kohel s trestným
kopem hostů a na druhé straně
musel Čermák vytěsnit tr. kop
Krumla na roh. Ve 33. minutě
se po Krakešově centru zprava
dostal k hlavičce domácí Forst,
ale jeho pokus z 8 metrů zneškodnil Čermák. O dvě minuty
později našel centrem zprava
Forst nabíhajícího Krumla, jehož střela ze 23 metrů mířila
nad Čermákovu branku. Vzápětí zatáhl míč po levé straně
domácí Kotlan, perfektně našel
centrem nabíhajícího Forsta,
ale ten tutovku zazdil střelou z
8 metrů vedle pravé Čermákovy tyče. Ve 37. minutě byl v
pokutovém území hostů sražen
pronikající Mašek, ale nepískalo se. Ve 41. minutě nacentroval Mašek na hlavu nabíhajícího Krakeše, ale ten míč nasměroval z 8 metrů vedle levé
stodské branky. O dvě minuty

později si na Krakešův centr
naskočil Kotlan, ale jeho pokus směřující ke vzdálenější
tyči zneškodnil Čermák. V poslední minutě před obrátkou
poslal Neumann dopředu
Kotlana, ale těsně před ním
sek pádem pod nohy dostal k
míči brankář Čermák.
Domácí začali aktivně i druhý
poločas, ale dvakrát jejich akce
skončili odpískaným ofsajdem. Ve 48. minutě prošel po levé straně domažlický Mašek, ale z těžkého úhlu zamířil těsně vedle bližší tyče soupeřovy
branky. V 51. minutě odcentroval zprava domácí
Kotlan, ale Krakeš hlavou
z 8 metrů ve výborné pozici mířil vedle levé Čermákovy tyče. V 55. minutě rozehrál tr. kop ze 22
metrů Váchal, ale Čermák
míč vyrazil. Vzápětí našel
Mašek volného Forsta, ten
se uvolnil a střelou z otočky ze 14 metrů k pravé Čermákově tyči zvýšil na 4:0. Hled
po rozehrání našel domácí Mašek Kotlana, ale tomu stačil v
poslední chvíli míč ukopnout
jeden z hostů. V 57. minutě se
dostal ke střele z šestnáctky
domažlický Neumann a trefil
perfektně k pravé Čermákově
tyči – 5:0. V 63. minutě prošel
perfektně po pravé straně Bočan, jeho střelu z úhlu z 15
metrů stačil Čermák vyrazit,
ale dobíhající Kotlan nasměroval míč z malého vápna za jeho záda – 6:0. Hosté se dostali
pouze k akci, při níž jeden z
nich střílel z šestnáctky těsně
vedle pravé Kohelovy tyče. V
66. minutě mířil Kruml z 25
metrů vedle. O minutu později
našel Janeček domácího Kotlana, jehož střelu ze 14 metrů
stačil vyběhnutý Čermák vyrazit zpět k Janečkovi, ale jeho
pokus o uvolnění hosté zneškodnili. V 69. minutě zamířil
Kruml technickou střelou ze
střední vzdálenosti, ale přestřelil břevno stodské branky. V

dostal Kotlan, ale soupeř stačil
jeho pokus zblokovat. O dvě
minuty později skončil Krumlův volej z 25 metrů vedle pravé Čermákovy tyče a o chvíli
později se pěkně uvolnil Mašek, našel Janečka, jehož nepříliš vydařenou střelu ze 14
metrů hostující brankář vyrazil. V 78. minutě se k míči dostal domácí Kotlan a jeho nedůrazná střela ze 17 metrů
skončila těsně vedle pravé
Čermákovy tyče – 7:0. V 84.
minutě srazil Janečkův centr
Filip Kotlan v souboji o míč domácí Váchal vedle soupeřovy branky a o mintu později
70. minutě vznikl před bran- tentýž domácí hráč posla po
kou hostů závar, ke střele se Kotlanově centru zleva míč

volejem ze 20 metrů vedle pravé tyče stodské branky. Čtyři
minuty před koncem našel
Kruml nabíhajícího Maška, ale
jeho střelu ze 17 metrů hosté
zblokovali na roh a poté se v
závaru před brankou hostů zorientoval nejrychleji Váchal,
ale z 8 metrů trefil jen pravou
tyč soupeřovy branky a akce
byla zastavena pro ofsajd.
Sestava Jiskry B: Kohel –
Dufek (65. Zdráhal), Rejthar,
Neumann – Váchal – Forst
(57. Brichcín), Mašek, Kruml,
Bočan – Krakeš (57. Janeček),
Kotlan. Trenér: Jiří Šperl.
Rozhodčí: Jan Mazán.

Výsledky mládežnických družstev
Starší žáci: J. Domažlice - FK Nepomuk 3:0 (0:0)
V sobotu sehráli st. žáci další mistrovský zápas na domácím hřišti s mužstvem FK Nepomuk. Hráči
nastoupili do zápasu odpovědně vědomi si toho, že soupeř bude úporně bránit. Toto se potvrdilo od
prvních minut, kdy soupeř bránil v některých chvílích zápasu i v deseti hráčích. Přesto si domácí
vytvořili několik slibných šancí. V.Čech po vysunutí D. Gustem běžel sám na brankáře bohužel akci nedotáhli do konce. V 16. min. po signálu z rohového kopu kapitán J. Kalný střílí těsně nad branku. O 3 minuty později pronikl po levé straně D. Konrády, jehož střela opět neskončila v brance.
Poločas skončil nerozhodně 0:0. Do druhého poločasu nastoupili domácí hráči opět nátlakovou
hrou. Trpělivě kombinovali a opět se dostávali do šancí. Střeleckou smůlu protrhl D. Lešek, který
krásnou střelou z trestného kopu vstřelil první branku zápasu. O minutu později T. Čipera odcentroval z pravé strany, na tuto přihrávku si naběhl D. Gust, který míč ideálně zpracoval, následnou střelou nedal brankáři šanci a zvýšil na 2:0. Těsně před koncem zápasu P. Socha našel na hranici pokutového území T. Linkeše, který se kličkou zbavil obránce a podél vybíhajícího brankáře upravil
skore na konečných 3:0. Hráči zaslouží pochvalu za bojovnost a úsilí vstřelit branku což se jim nakonec podařilo. Zlepšila se hra krajních obránců.
Branky: 58´ Lešek, 59´Gust (Čipera), 68´Linkeš (Socha). Sestava: Krásnický - Čipera, Kalný, Lešek, Škoda - Socha, Hamor, Gust, Konrády - Štěpán, Čech Střídání: Konrády-Tauer, ŠtěpánŠimůnek, Čech-Linkeš. Trenéři : V. Sladký, R. Neumann. Vedoucí mužstva: J. Dufek
Mladší žáci: J. Domažlice - FK Nepomuk 6:0 (0:0)
Mladší žáci Jiskry měli za soupeře vrstevníky z Nepomuka, kteří odjeli domů s prázdnou a s 6ti gólovým přídělem. Od začátku zápasu domácí zatlačili soupeře na jeho vlastní polovinu a vytvářeli si
jednu šanci za druhou. Jenže fotbalový bůh byl v prvním poločase asi na jiném zápase a tak se gólově neprosadili. Po krásné kombinaci prošel středem hřiště Ondra Černý, ale brankáře neprostřelil.
To samé se nepovedlo ani Lukáši Svobodovi, který trefil obránce na brankové čáře a do třetice Dominik Stróž trefil hlavou po rohovém kopu jen břevno. A tak se odcházelo do kabin za stavu 0:0.
Ve druhém poločase se obraz hry nezměnil, Jiskra tlačila a konečně padaly i branky. O tu první se
ve 38. minutě postarali hostující hráči, když si vstřelili vlastní branku, po závaru ve vlastním pokutovém území. Ve 42. minutě si naběhl za obranu hostí Zdeněk Šinál a zvýšil na 2:0. Poté to šlo ráz
na ráz - ve 44. se prosadil pěknou střelou David Jurko, v 53. si dal soupeř opět vlastní branku, v 54.
se trefil kapitán Ondra Černý a skóre uzavřel výstavní ranou Ondra Zíma. Hráči Jiskry tak potvrdili
svoji pozici v tabulce a zaslouženě zvítězili.
Sestava: Krutina(31. Vrzal) - Kalný, Kobes, Zíma, Buršík ml. - Svoboda (45. Žák), Černý, Dufek,
Stróž - Jurko, Bočan (40.Šinál). Trenéři: L.Bočan, F.Copák. Vedoucí mužstva: J. Dufek z Milavčí
Libor Bočan
Žáci - okr. přebor: Lokomotiva Hostouň - Jiskra Domažlice B 1:7 (1:4)
V sobotu, dne 27. 09. 2008, se za pěkného slunečného počasí uskutečnilo pod taktovkou zkušeného
sudího pana Skaly další mistrovské utkání okresního přeboru starších žáků mezi domácí Hostouní a
Jiskrou Domažlice B.
Tentokrát museli trenéři Štefek a Major řešit zcela opačný problém než v minulém týdnu, strana 4

1. FC H. Týn - J. Domažlice, příprava 0:8

TJ klatovy - J. Domažlice

kdy k zápasu dorazilo pouze devět borců, a to, jakou základní jedenáctku nechat vyběhnout na hostouňský pažit z nabídky celkového počtu sedmnácti mladých fotbalistů.
Vyvolená jedenáctka Jiskry dostala od prvních minut soupeře pod tlak, ale na slušně připraveném
avšak poměrně malém hřišti se proti houževnatě hrajícímu soupeři zprvu nedokázala střelecky prosadit, i když se dostávala do jasných brankových příležitostí, zejména v osobě výborně hrajícího
Zdeňka Štěpána.
Ve čtrnácté minutě se uvolnil Lukáš Kneblík po skvělé přihrávce Petra Strnada a po sólu téměř od
půlící čáry načal brankový příděl do domácí branky. V minutě 17. nastoupil do hry Hruška namísto
Řezáčka. Ve 25. minutě rozvlnil síť soupeře po samostatné akci výtěčný Zdeněk Štěpán. V 27. minutě docílili domácí jediné branky po přímém volném kopu z dobrých 30-ti metrů, na níž se podílela velkou měrou nepozornost hostujícího gólmana. Minuta 30. byla ve znamení branky Zdeňka
Štěpána po centru velmi dobře hrajícího Jana Kohouta, kterého vystřídal v minutě 32. Ondřej Nechoďdomů. Minutu před koncem prvního dějství zvýšil Štěpán po rohovém kopu zahraném precizně Lukášem Kneblíkem již na 1:4.
V minutě 41. zafungovala spolupráce hráčů zapůjčených z "áčka", kdy zakončoval pod břevno Štěpán nádherným prodloužením centru vyslaného Dominikem Leškem. V minutě 46. zvyšoval po samostatném sólu, kdy obešel několik hráčů soupeře, opět Štěpán na 1:6. V minutě 49. uvolnil Petr
Strnad své místo Janu Kůstovi a Tomáš Linkeš jmenovci Hruškovi. Minuta 54. byla ve znamení
krásné bomby z přímého kopu zahraného Dominikem Leškem, jíž se do cesty bohužel postavilo
břevno branky soupeře. 62. minuta: Jakub Fišer nastupuje do obrany za spolehlivě hrajícího Tomáše Dvořáka. V 64. minutě utkání zvyšuje Tomáš Linkeš na konečných 1:7 po pěkné přihrávce Luboše Řezáčka hrajícího ve druhém poločase v roli druhého útočníka. V minutě 60. se zapojil do hry
Roman Kruml, který vystřídal Tomáše Hrušku.
Sestava Jiskry Domažlice B : René Šperl - Petr Strnad, Tomáš Dvořák "C", Dominik Lešek, Jan
Kohout - Jakub Šimůnek, Jan Vlček, Luboš Řezáček, Tomáš Linkeš - Lukáš Kneblík, Zdeněk Štěpán. Střídali: Tomáš Hruška, Jan Kůst, Jakub Fišer, Ondřej Nechoďdomů a Roman Kruml.
Trenéři: Josef Štefek a Ivan Major.
Ivan Major

Tatran Prachatice - Jiskra Domažlice 2:1 (0:1)
Jiskra, oslabená o další hráče
(tentokrát ke zraněným Paulovi, Vackovi, Bublíkovi, a Šámalovi přibyl nemocný Bahleda a Šot, který byl na svatbě v
rodině), jela původně na půdu
vedoucích Prachatic odehrát
zápas se ctí a případný bod by
byl velkým úspěchem. Vývoj
utkání, ve kterém byli domažličtí většinu zápasu lepším
mužstvem a vypracovali si i
několik slibných šancí, však z
těsné prohry udělal pro hosty
malou fotbalovou tragédii, neboť prohráli vlastním gólem
minutu před koncem zápasu.
Ve vyrovnaném úvodu zápasu
nejprve vystrašil z tr. kopu domácího brankáře Hrubého hostující Mužík, ale gólman nakonec dostal míč pod kontrolu.
Hosté postupně získávali aktivitu, ale Schötterlův centr stačili domácí zadáci srazit na roh
a po Manowetzově centru zleva hlavičkoval v 10. minutě do
náruče prachatického brankáře
Tesař. O minutu později vystrana 5 zkoušel pozornost

Hrubého ze 23 metrů Cihlář a
na druhé straně zamířil otočkou ze 17 metrů vedle pravé
Mlezivovy tyče domácí Kováčik. Ve 14. minutě nepotrestali
domácí chybu domažlického
brankáře, když při rozehrávce
trefil soupeře, míč se dostal k
Frnochovi, ale ten technickou
střelou minul pravý horní roh
Mlezivovy branky. Vzápětí
vznikl na druhé straně před domácí brankou závar, k míči se
dostal Mužík, ale jeho pohotovou střelu z šestnáctky stačili
domácí zblokovat. PO čtvrthodině hry napřáhl z 18 metrů
domácí Kováčik, ale daleko
minul pravou Mlezivovu tyč.
V 19. minutě netrefil Manowetzův centr zleva volejem
na hranici šestnáctky domažlický Strejc a poté se hra přesunula mezi šestnáctky, bez
šancí na obou stranách. Teprve
ve 22. minutě přinesla vzruch
akce hostujícího Mužíka, když
vysunul nabíhajícího Manowetze, který postupoval sám
proti vybíhajícímu Hrubému,

ten však pádem do střely z 15
metrů nebezpečí zažehnal.
Hosté však stále hýřili aktivitou a ta jim o dvě minuty později přinesla úspěch. Mužík rozehrál tr. kop ze 30 metrů, na
míč si nejlépe naskočil hostující Strejc a hlavou z malého
vápna poslal domažlické do
vedení – 0:1. Teprve inkasovaný gól domácí probudil ke
zvýšení aktivity a ti postupně
hru nejen vyrovnali, ale v závěru poločasu tahali za delší
konec. Nejprve si hosté poradili s tr. kopem Beránka, který
hlavou usměrnil Kováčik, ale
Mleziva s tímto pokusem neměl problémy a o chvíli později zamířil vedle pravé domažlické tyče ze 17 metrů agilní
Kováčik. Poté Tesař odvrátil
Košíkovu střelu z 25 metrů a
vzápětí domácí Frnoch mířil
volejem z 18 metrů velmi nepřesně. Domažličtí kontrovali
čtyři minuty před obrátkou,
když se pěkně uvolnil Mužík,
ale zakončil střelou ze 20 metrů, kterou Hrubý kryl. Hned po

